
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6) كتاب الحج _ بلوغ المرام

بيت في منى للعباس وأهل والرخصة عن الم -وبم يكون التحلل؟ والحلق والتقصير  -ترتيب أعمال يوم النحر 
 وخطب النبي في الحج...   -األعذار 

 الخضيرالشيخ/ عبد الكريم 
 

وخلمم  هلمم   ،لصمم و والسمم م خلمم  لمماتم ال ب مم روا ،الحمممهلل ر رب اللممالم ر، بسممم ا الممرحمر الممرح م
  :وبلهلل ،وصحب  أجمل ر

  :صفة الحج وهلللول مكةفي باب  ،في كتاب  بلوغ المرام -رحم  ا-ف قول اإلمام الحافظ بر حجر 
وقم   -صمل  ا خل م  وسملم-أر رسول ا  -مارضي ا خ ه-وخر خبهلل ا بر خمرو بر اللاص 

وجاء هلمر  ((أذبح وال حرج)) :قال ،لم أشلر فحلقت قبل أر أذبح :فقال رجل ، سألو   في حجة الوهللاع فجللوا
 :خمر شميء قمهللم وال ألمر اال قمالل  وم مذ سم فمما  ((وال حمرج ارِم)) :قمال ،لم أشلر ف حرت قبل أر أرممي :فقال
 .[متفق عليه] افلل وال حرج(())

 ، حر قبل أر  حلق -  ا خل   وسلمصل-أر رسول ا  -رضي ا خ  -وخر المسور بر ملرمة 
 .[رواه البخاري ] "وأمر أصحاب  بذلك

نبيندددا محمدددد وعلدددى  لددده وصدددحبه  ،وصدددلى هللا وسدددلم وبددداره علدددى عبدددده ورسدددوله ،الحمدددد ب رب العدددالمين
أر رسمول ا  -رضمي ا تلمال  خ همما-وخر خبهلل ا بر خممرو " :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  .أجمعين

وعمدا  ،عدن مدا يشدكل علدي م "فجللموا  سمألو   ،وقم  فمي حجمة الموهللاع فمي  موم الل مهلل -  ا خل م  وسملمصل-
لمم " :ولم يرد فدي شديم مدن الطدرم تسدميته ،لم يعرف اسمه "فقال رجل" ،أشكل من متطلبات هذه العبادة العظيمة

عليدده -فقددال النبددي  ،أن يددذب فحلددق لبددل  ،كأندده نسددي وعفددل عددن الترتيددب المطلددوب ؛وهددذه تسدداوي النسدديان "أشمملر
 :ألنده لدال ؛اآلن ظاهر اللفظ أن الشخص ليس بمتعمدد فدي التقدديم والتدأخير ((اذب  وال حرج)) :-الصالة والسالم

لكدن هدل فيده مدا يددل  ؛وهدو الحلدق ،فعل هدذا النسده ،ظاهر اللفظ أنه حلق ،حلق "لم أشلر فحلقت قبل أر أذبح"
ال فعل األول ثم سأل؟ له؟ أو ليس فيه ذعلى أنه ذب  بعد ذله    .منعيعني هل فعل األمرين لبل السؤال وا 

  ........طالب:
 ،أنده مدا بعدد فعدل شديم :هدل يقدول لا دل ،نه حصدل مندهأل ؛الحلق ظاهر "ر فحلقت قبل أر أذبحلم أشل"
  .ال، نعم

  ........طالب:
 ؟أو لدم يدذب لكدن هدل ذبد   ؛الحلدق ال ششدكال فدي كونده حصدل منده "أر أذبمححلقت قبل " :اآلن يقول ،ال

هدل يشدير بده  ((اذبد )) :-عليده الصدالة والسدالم-لولده  ،أو أنه ذب  لبل أن يسأل ،احتمال أنه سأل لبل أن يذب 
يتجده أن أنده حلدق ولدم يدذب  شلدى اآلن  :شذا للندا ،يعندي المسدتقبل ((اذب  وال حدرج))أو شلى المستقبل  ،شلى ما تقدم

ألنده لدم تقصدد  ؛ولدو لددمت عليده الحلدق فدي حجتده هدذه وال حدرج عليده ((اذبد )) :-عليه الصالة والسالم-لوله 



أنددا أريددد أن أسددأل مددن  ،وال شثددم ،وال حددرج عليدده ،فقدددمت وأخددرت وحين ددذ مددن عيددر لصددد فعلدده صددحي  ،المخالفددة
ل مدا يعندي شن كدان ذبد  لبدل أن يسدأ ؟لما يلزمه في هذه الحجة أو في حجدة أخدر   ((اذب )) :خالل هذا أن لوله

ال مف وم  ،وصف كاشف "لم أشعر" :شذا كان للمستقبل ف ذا يستفاد منه أن لوله :أنا ألول ((اذب )) :الداعي لقوله
يعني من  ؟بمعنى أن الذي يشعر ويذكر ال يجوز له أن يقدم ويؤخر ؟يعني هل هذا الوصف مؤثر "لم أشعر" ،له

هددذا  ،ثددم طدداف ،ثددم حلددق ،ثددم نحددر ،مددى الجمددرةر  -لمصددلى هللا عليدده وسدد-النبددي  ،أهددل العلددم مددن يوجددب الترتيددب
وعرفنا أنده ال بدد أن  ،فقدم الحلق على الذب  ،لم يقصد المخالفة ،نسيذهل، يعني  "لم أشعر" :لكن لوله ؛الترتيب

حلقت لبل " :ألنه يقول ؛وليس فيه ما يدل على أنه ذب  لبل السؤال أو لم يذب  لبل السؤال ،يكون لد حلق بالفعل
ذبدد  لبددل لكددن هددل  ؛حلددق لبددل السددؤال لطعددا   ،أو ذبدد  لبددل السددؤال ،فدداذا كددان فيدده أندده حلددق لبددل السددؤال "بدد أن أذ
 ،افعدل وال حدرج ،أو مسدتقبال   ،هذه النسيكة التي لدمت علي ا الحلدق ((اذب )) :فقوله ،هذا محل االحتمال ؟السؤال

فيجدوز التقدديم والتدأخير فدي  ،ال مف دوم لده ،وصدف كاشدف "لدم أشدعر" :فيكدون لولده ؟اذب  مستقبال  وال حرج عليده
ال ما هو  ،ما فيه ششكال ،عمد ،لصد ،شعر ،لم يشعر ،جاهل والناسيأعمال يوم النحر للعامد وال اللفظ محتمل وا 

  .محتمل؟ اللفظ محتمل
ثددم  ،ثددم الحلددق ،ثددم النحددر ،الرمددي :عرفنددا الترتيددب "لممم أشمملر  حممرت قبممل أر أرمممي :فقممال ،فجمماء هلممر"
أو سددأل لبددل أن  ،لكددن هددل رمددى لبددل أن يسددأل ؛هددذا نحددر بالفعددل لبددل أن يسددأل " حممرت قبممل أر أرمممي" ،الطددواف
 ،((وال حدرج ارم  )) :أيضدا  هندا فدي لولده ((اذب  وال حرج)) :الحتمال السابق في لولهاويتجه  ،محل احتمال ؟يرمي

ن  ،ويتقرر ما لررناه في الجملة السابقة ،مستقبال  وال حرج عليه ((ارم  )) :فان كان رميه لبل السؤال فيكون لوله وا 
ال شثددم ، فددفددي هددذه الحجددة وال حددرج عليدده ((ارم  )) :وأجددل الرمددي شلددى أن يسددأل فيكدون لولدده ،كدان نحددر لبددل السددؤال

لدو كدان الحددين انت دى شلدى هدذا الحدد التجده القدول بدأن التقدديم والتدأخير  ((وال حدرج ارم  )) ،ألنده لدم تشدعر ؛عليه
نعدم هدذا واحدد لدم  ،لكن بعدد هدذه المسدا ل التفصديلية تجديم القاعددة العامدة ؛ان على االحتمال األولمربوط بالنسي

افعددل وال )) :ل عددن شدديم لدددم وال أخددر شال لددال؟ فمددا سدد لكددن عمددوم السددا لين مدداذا عددن م ؛ثدداني لددم يشددعر ،يشددعر
التقدددديم والتدددأخير شال مددد  فدددال يجدددوز  ،وصدددف مدددؤثر "لدددم أشدددعر" :مدددن أهدددل العلدددم مدددن يدددر  أن لولددده :ألدددول ((حدددرج

عمدد أو  ،سدوام شدعر أو لدم يشدعر يجدوز تقدديم اأبدا  هذه األعمدال  :ومن م من يقول ،وفي حكمه الج ل ،النسيان
ل يوم دذ عدن شديم لددم وال "فمدا سد  :فدي لولدهنسي، علم أو ج ل، القاعدة العامدة التدي تعقبدت األسد لة التفصديلية 

ذا ألددزم مدد  نفددي امثددم بالدددم فقددد ألددزم  ،نفددي امثددم ((ال حددرج)) :تضددى لولددهومق ((افعددل وال حددرج)) :أخددر شال لددال وا 
للعدالم  ،أنده يجدوز التقدديم والتدأخير للعامدد والناسديفالمتجه  ،بسبب هذا التقديم والتأخيروال دم  ،شذا  ال شثم ،بالحرج
يوم ذ عدن شديم لددم وال أخدر  ل: فما س قوله؛ ألنه أردف األس لة التفصيلية بيشعر لمن يشعر ولمن لم ،والجاهل
  .((وال حرج افعل)) :شال لال

 :ودل لولددده ،بدددين بفعلدده المجمدددل ((خددذوا عندددي مناسددككم)) :ولدددال ،رتددب -عليددده الصددالة والسدددالم-النبددي 
 . ال على سبيل الوجوب ،أن هذا الترتيب على ج ة االستحباب ((افعل وال حرج))

قبل أر  حر  -صل  ا خل   وسلم-أر رسول ا  -رضي ا تلال  خ  -رمة وخر المسور بر مل"
ففعله ظاهر في كونه نحر لبدل  [رواه البخاري ] ،نحر لبل أن يحلق وأمر أصحابه بذله "وأمر أصحاب  بذلك ، حلق



-ولدد لدال  ؟ف دل يجدب النحدر لبدل الرمدي ،األصل في األمدر الوجدوب ؟واألمر للوجوب أو لالستحباب ،أن يحلق
فالحدددين السددابق يدددل علددى أن األمددر هنددا  ،((انحددر وال حددرج)) :ن ينحددرلمددن حلددق لبددل أ -معليدده الصددالة والسددال

يعندي لدو ألدزم  ،وهدذا مدن بداب التوسدعة علدى النداس ،ين أعمدال الحدج لالسدتحبابويبقى أن الترتيب ب ،لالستحباب
ال يجدوز لكدم  :للنداسلدو ليدل  ،في  ن واحد أن يتج وا شلى عمل واحدد للدزم مدن ذلده الحدرج ،الناس في ولت واحد

 ،اتج دوا كل دم شلدى الحاللدينال تقددموا علدى الحلدق  :لدو ليدل ،اتج وا كل م شلدى الجمدرة ،أن تقدموا على الرمي شي ا  
عليددده -والنبددي  ،وهدددو الموافددق ليسددر الشددريعة ،وهددذا التقددديم والتددأخير ال شددده أن فيدده توسددعة علددى الندداس ،وهكددذا

 ((ال حددرج))فمددن ألزمدده بدددم ويرفدد  عندده امثددم  ،((وال حددرج افعددل)) :لددالل عددن شدديم شال مددا سدد  -الصددالة والسددالم
مك ِفمي المهللِن ِر ِممرك َحمَرج  ويلزمه بالدم  ،يعني ال شثم كم المقصدود أنده ال  ،حدرج موالدد [( سدورة الحددج87)] }َوَما َجَلَل َخَلم ك
 .بوالترتيب مستح ،شيم عليه

اذا رم متم وحلقمتم )) :-صمل  ا خل م  وسملم- قمال رسمول ا :قالمت -ارضي ا خ هم-وخر خا شة 
 .[وفي شسناده ضعف ،رواه أحمد وأبو داود] فقهلل حل لكم الط ب وكل شيء اال ال ساء((

ولدو صد  لكدان نصدا  لاطعدا   ،مضعف عند أهل العلم ،ضعفه بسبب راويه الحجاج بن أرطأة هذا الحدين
شذا رميددتم وحلقددتم فقددد حددل لكددم )) :ألندده يقددول ؛رمددي والحلددقال :رافعددا  للخددالف فددي أن التحلددل ال يحصددل شال بددأمرين

لدده كددل شذا رمددى أحدددكم جمددرة العقبددة فقددد حددل )) :وجددام عنددد أبددي داود ((وكددل شدديم شال النسددام -والثيدداب-الطيددب 
وأبددي  لدده كددل  ،وجددام الحددين الددذي سددبق ذكدره وهددو أن امنسددان شذا رمددى جمدرة العقبددة فقددد حدل ((شديم شال النسددام

رضددي هللا -أن عا شددة أندده معددارد بحدددين  :وللنددا ،طة أن يطددوف مددن يومدده لبددل أن تسددرب الشددمسشددري ،شدديم
 ،ولحلدده لبددل أن يطددوف بالبيددت ،محرامدده لبددل أن يحددرم -صددلى هللا عليدده وسددلم-كانددت تطيددب رسددول هللا  -اعن دد

وهذا أصد  مدا  ،لحلقولد تقدم لبل الطواف الرمي وا "ولحله لبل أن يطوف بالبيت" ،ما لبل الطواففقرنت الحل ب
جمدرة العقبدة فقدد حدل لده شذا رمى أحددكم )) :-حدين أبي داود-والحدين  ،شال أنه مف وم ليس بمنطوم  ،في الباب
أن دا كاندت تطيدب  ،شذا نظرنا شلى األحادين مدن حيدن القدوة فألواهدا حددين عا شدة ،منطوم  ((شال النسامكل شيم 
 ،مف ومه أن ا تطيبده شذا رمدى وحلدق ،ولحله لبل أن يطوف ،ن يحرممحرامه لبل أ -عليه الصالة والسالم-النبي 

ويكدون مدا  ،ولحله لبل أن يحلق :لو لالت "ولحله" :لالتألن ا  ، لبل ،ألن ا لو طيبته لبل ذله ؛يعني فعل شي ين
 ،ولطوافده :مدا لالدت ،وهدذا اللفدظ مقصدود ،لكدن لمدا طيبتده لحلده ؛أنده يحصدل بواحدد :لقلنا ،نعم ،تقدم له شال الرمي

لددم يتصددف ب ددذا الوصددف  ،نعددم ،فدددل علددى أندده لبددل أن يفعددل هددذين األمددرين ،والحددل لفددظ مقصددود ،ولحلدده :لالددت
ولدد تحلدل  "ولحله" :ما الفا دة من لول ا "ولحله لبل أن يطوف"يعني مف وم حدين عا شة  ،المؤثر الذي هو الحل
 ،الرمدي والحلدق :أن الحدل ال يكدون شال بفعدل شدي ين وهو ألو  ما في الباب ،فمف وم الخبر ؟لبل ذله بالرمي فقط

فدال يحدل مدا أمدا النسدام  ((وكل شيم شال النسام -والثياب–شذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب )) :وحدين الباب
 .ةوهو فعل ما بقي من الثالث ،يتعلق ب ن شال بعد التحلل الثاني
ال مو بظاهر   ؟ظاهر وا 

 طالب:.........



يم َمِحلَّ م }َحتَّ  َ بك  أو مكدان  -الذي هو يوم النحدر-ف ل المحل له ولت حلوله  [( سورة البقرة691)] لمَغ الكَههللك
 سباب التحلل.ولذا الجم ور لم يدخلوا النحر في أ ة،هذه مسألة خالفية بين أهل العلم معروف ،نعم ؟حلوله

لم س خلم  ال سماء )) :القم -صمل  ا خل م  وسملم-خمر ال بمي  -ممارضمي ا خ ه-وخر ابر خباس 
 .[رواه أبو داود باسناد حسن] حلق وا  ما  قصرر((

 :لدال -صدلى هللا عليده وسدلم-أن النبدي  -مدارضدي هللا عن -وعن ابن عباس  :-رحمه هللا تعالى-يقول 
نمددا يقصددرن  ،لدديس علددى النسددام حلددق)) لكددن هددل  ؛محددرم عنددد عامددة أهددل العلددم ،والحلددق بالنسددبة للنسددام مثلددة ((وا 

قن لكن لو حل ؛يقصرن من كل ظفيرة أنملة ،علي ن التقصير ؟هل يجزئ أو ال يجزئ  ؟به تحلل لو حصل يحصل
أريد هذه  اأن ،والمقصرين واحدة ،دعا للمحلقين ثالثا   -صلى هللا عليه وسلم-النبي  :جامت امرأة فقالت، رؤوس ن

ألن الحلدق فدي  ؛ر مدن الرجدال ال يحلدقألن كثيد ؛مد  أن تصدور هدذا بعيدد ،اجت دت فحلقت رأس ا ،الدعوة الثالن
وال  ،بالنسبة للمدرأة الحلدق مثلدة ،وهو نسه وعبادة ،في عرف كثير من الناس اليوم الحلق مشوهنعم  ،عرف م مشوه

أن المطلوب من ا التقصير  :أو نقول ،باعتبار أنه تقصير وزيادة ،هل يحصل به المقصودلكن لو حصل  ؛يجوز
 ؟م يحصل علي ا دمول

 ........ طالب:
  ؟كيف ،نعم

 طالب:........ 
الواجددب  ،ن المطلدوبش :أو نقدول حصددل النسده وزيدد عليده؟ف، أن الحلدق تقصدير وزيدادة :أن نقدولهدل لندا 

القدر الزا د على الواجب شن كدان متميدزا   ،القدر الزا د على الواجب :فيه لاعدة ،وما حصل ،على النسام التقصير
ن كان عير متميز ل ،له حكم   ؟على لدر الواجبال عير متميز؟ ا  هذا متميز و  ،كمه حوا 

 . طالب: غ ر متم ز
ال مدا يددخل ،لو لصرت ثم حلقت ،هو متميز ،ال ألن الخدالف  ؛نعدم مدا يددخل ؟هدذا يددخل فدي القاعددة وا 

هذا ما يدخل في هذه القاعدة  ؟أو يبقى الواجب واجب وما زاد عليه مستحب ،في مثل هذا هل يجب تبعا  لألصل
أو الصداع  ،الكيس كله واجب :هل نقول ،ثم أخرج كيس ،ص وجب عليه صاع زكاة الفطريعني شخ ،ناذي معلا

  ؟والزا د نفل ،واجب
 طالب:........ 

معنددى  ؟هددذا، شيددم معندى ألن الزيددادة عيددر متميدزة شذا  كلدده واجدب ؛طبقندا عليدده القاعددة مددا للندا هددذا الكدالم
يضددمن كدديس مددا يضددمن  فددرط فددي حفظدده فسددرم لبددل أن يدفعدده،ثددم  ،أخددرج فطددرة شددخص واحددد كدديسهددذا أن لددو 

ن كان األصل واجب عليه صاع فقط ،ألن الزيادة عير متميزة ؛صاع ال هذا فالذي معنا بالنسبة لحلق النسام  ،وا 
علدددى كدددل حدددال ، فبدددل محدددرم ،ألن القددددر الزا دددد علدددى الواجدددب لددديس بواجدددب وال مسدددتحب ؛يددددخل فدددي هدددذه القاعددددة

لدالوا فدي  ،دعدوة الشديخ محمدد بدن عبدد الوهداب ول دم كتدب تتدداول ،وبعد أعدام الدعوة السدلفية ،ةفالمسألة خالفي
واسددتجاب لدده مددن النسددام بحلددق  ،يددأمر مددن دخددل فددي دعوتدده -رحمدده هللا تعددالى-زورا  وب تانددا  أن الشدديخ دعدداواهم 
وعلددى كددل حددال حلددق المددرأة  ،وهددذا مددن ضددمن مددا يقددال فددي تشددويه هددذه الدددعوة السددلفية النقيددة الصددافية ،رؤوسدد ن



 ؟أو ال يجدزئ هدل يجدزئ عدن التقصدير  ،فاذا حصل فالخالف موجود بدين أهدل العلدم ،حرام ال يجوز ،لشعرها مثلة
ارتكبددت  ،محددرم ،ندده ارتكددب محظددور: شال يجددزئ لددال :ومددن لددال ،ندده تقصددير وزيددادة: شأندده يجددزئ لددال :مددن يقددول
 شذا  ال يجزئ. ،القربةفلن تحصل هذه  ،وال تحصل القربة بالحرام ،محرم

اسمتأذر رسمول ا  -رضمي ا خ م -أر اللباس بر خبهلل المطلب  -مارضي ا خ ه-وخر ابر خمر 
 .[متفق عليه] "أر  ب ت بمكة ل الي م   مر أجل سقا ت  فأذر ل  -صل  ا خل   وسلم-

في لرخاو اإلبل  أرلص -صل  ا خل   وسلم-أر رسول ا  -رضي ا خ  -وخر خاصم بر خهللي 
رواه الخمسدة ] "ثم  رمور  موم ال فمر ،ومر بلهلل الغهلل ل وم ر ،ثم  رمور الغهلل ، رمور  وم ال حر ،الب توتة خر م  

 .[وصححه الترمذي وابن حبان
 ؟يرمون يوم النحر
 (.ومر بلهلل الغهلل) ا ش خ  وف رطالب: ب ر ملق
والفدرم بين مدا أنده  ،السد ليدومينثم يرمون  :يقول  األن بعض ؛يعني هذا في بعد النسخ ؟ومن بعد السد
 ،أن الرمدي يقددم ،وعلى ما عندنا وهو موجود في بعد النسخ ،نعم ،جم  تأخيرأن الرمي ي   ،على ما ذكرت أنت

 يرمى عن الحادي عشر والثاني عشر. في اليوم الحادي عشر
ولده  ،س بدن عدب المطلدبأن العبدا -رضدي هللا تعدالى عن مدا-ابدن عمدر وعن  :-رحمه هللا تعالى-يقول 

صدلى هللا عليده -اسدتأذن رسدول هللا  ،سدقاية الحداج مدن زمدزم -صدلى هللا عليده وسدلم-استأذن رسدول هللا  ،السقاية
 ،والحددددين الدددذي يليددده اسدددتأذن الرعددداة فدددأذن ل دددم ،فدددأذن لددده ،أن يبيدددت بمكدددة ليدددالي مندددى مدددن أجدددل سدددقايته -وسدددلم

وامذن يددل علدى أنده  ،مبيدت بمزدلفدة االسدت ذان يددل علدى أنده واجدبوامذن كما تقددم فدي مزدلفدة فدي الاالست ذان 
فاسددتأذن العبدداس أن  ،والددركن ال يددؤذن فيده ،حتدداج شلدى شذنوال ي ،شذ المسددتحب ال ي سددتأذن فيده ،واجدب ،لديس بددركن

 وهدو لديس بصداحب سدقاية وال ،يوجد من يبيت بمكة ليدالي مندى ،فأذن له ،سقايتهيبيت بمكة ليالي منى من أجل 
ويكتفون بعموم األخبار أن منى ال  ،يتساهلون  ،مصال  المسلمينوال كان دخوله لمكة لمصلحة عامة من  ،رعاية

خالص مدا دام الحجديج بلدذ هدذا العددد لدن يكدون ويتداولون أن منى  ،عند الناسيستفيد  ، يعنييوجد في ا مكان
هدذا واجدب مدن  ،ن يجلدس فدي بعدد األمداكنأو يربدأ بنفسده مدن أ ،بالبحن عن مكدانوال يكلف نفسه  ،في ا مكان

حتددى جددام حددج كثيددر مددن الندداس  ،جددر شلددى تسدداهل فددي أمددور أخددر  وهددذا التسدداهل  ،يددأثم بتركدده ،واجبددات الشددرع
 ، وهدذه أمدور مطدردة،كل هذا سببه التساهل ؟أيضا  يجزئ أو ال يجزئ وعلى وجه ال يدر   ،على األركانمقتصر 

وال يلقدددي ل دددا بددداال  هدددذا لدددد يجدددره هدددذا التسددداهل شلدددى التسددداهل  ، دددا رأسدددا    ب، وال يرفدددالدددذي يتسددداهل فدددي المسدددتحبات
د مدا يعدرف أن هدذا ركدن ال بد ،شال شذا كدان جاهدلالحداج يتسداهل باألركدان أما األركدان مدا يتصدور أن  ،بالواجبات
  .يعرف أنه ركن يجلس في بيته أفضلمن منه، 

والسددقاية نفع ددا  ،يبيددت بمكددة مددن أجددل السددقايةس أن لمددا أذن للعبددا -عليدده الصددالة والسددالم-النبددي  :ألددول
يرمدون يددوم  ،فدي البيتوتدة عدن مندى -رعداة امبدل-رخدص ل دم  ،للرعداة -عليده الصدالة والسدالم-ن أيضدا  وأذ ،عدام

يعندي فدي بعدد المصدال   ، مدن يحتاجده النداس أنده يدرخص لده،على أن من يحتاجه الناسيدل  ،النحر شلى  خره
 ؛يدوم عرفدة ،ويكون عمل م مثال  في عرفة ،ويذهبون شلى تله األماكن فترة الحج ، ا موظفون والدوا ر الحكومية في



مثددل  ،ولددل مثددل هددذا فددي منددى ،أو لحفددظ األمددن ،لكددن ليلددة مزدلفددة يددؤمرون بالددذهاب شلددى مكددة لتصددريف الطرلددات
األخددر  كحفددظ عايددة امبددل ليسددت بددأعظم مصددلحة مددن بعددد المصددال  ألن السددقاية ومثل ددا ر  ؛هددؤالم يددرخص ل ددم

وفددي  ،ويسددعون فددي راحددت م ،ويسدديرون الندداس ،الددذين يحفظددون األمددن ،أو تصددريف الندداس وتددوجي  م ،األمددن مددثال  
لكددن هددل لمدن يفتددي الندداس مددثال   م؛دون دديكونددوا أعظددم مدن رعدداة امبددل فليسدوا مصدالح م هددؤالم ال شدده أن دم شن لددم 

لكدن  ؛بعرفدة ال بدأس نمكنده مدن الولدوف ،كرسديه بدالحرمأندت  :وليدل لدهنتدب لفتو  النداس أو عالم ا   ،طالب علم
هل يرخص لمثدل هدذا باعتبدار أن الحاجدة  ،وليالي منى ال تخرج ،الناس ينزلون شلى الحرم ويطوفون ليلة المزدلفة 
وفددي  ،فددي مزدلفددة ،شدداعرفددي الم ،نعددموهددو شمددام المفتددين ويددن جلددس؟  ،لكددن الددذي يفتددي الندداس ؛نعددم ؟داعيددة لمثلدده

وتددوجي  م  ،ويسدداهمون فددي توعيددة الندداس ،لددل مددثال  مثددل هددؤالم الددذين يددذهبون شلددى الحددج ،دوة هددؤالموهددو لدد ،منددى
فتا  م لد ال يضديقوا  ؛الرعاية ال بدد أن يخرجدوا عدن مندى ،السقاية مرتبطة بمكان من زمزم ؟هل ل م حكم السقاة ،وا 

مدام المفتدين وجدوده فدي المشداعر ،لكدن الفتدو ؟ ال تلدزم مكدان معدين وا؛ال بدد أن يخرجد ،على الناس بامبدل شذا   ،وا 
 وليس حكمه حكم السقاية والرعاية.  ،أو عين له مكان خارج منى مثال  يلزمه في ولت المبيت أن يدخل ،من أراد

 طالب:.......
مدن تدره )) :فدي خبدر ابدن عبداسوأهل العلم يقررون ما جدام  ،تقرر أنه واجبمادام  ،فرط في واجبهذا 

 .((النسه فعليه دم
 طالب:.......

شحنا نفترد أن السدقاة والرعداة هدؤالم أذن  ،طالب العلم تون فما هم يست ،الب علمالمسألة مفترضة في ط
هدؤالم  ،يدةشلدى السدقاية والرعامن كانت حاجة األمدة شلدي م أعظدم مدن حداجت م  ،-عليه الصالة والسالم-ل م النبي 

مام المفتين  ،ة ألللكن شذا كانت الحاج ؛ما في ششكال ،من لياس األولى ما راح شلى وتتم في أي مكان كالفتو  وا 
  .جلس في منى ،مكة

 طالب:.......
... أرخدصن تدره الواجدب، وعلى هذا شذا باتوا خارج منى يلزم م ما يلزم م ،وب الحمد ،يسركل شيم مت

 نعم.
 طالب:.......

 .الحكم للسالبالليل، عالب المبيت 
ثدم بعدد ذلده  ،يرمون جمرة العقبة يدوم النحدر "وتة عن منى يرمون يوم النحرأرخص لرعاة امبل في البيت"

وعلدى مدا جدام فدي الروايدة األخدر   ،للحادي عشر والثاني عشر تقديما   ،يرمون الحادي عشر ،يرمون السد ليومين
ثم يرمون " :وفي نسخة الشارح ،في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر والثاني عشر ،أن م يرمون من بعد السد

 كيف يرمون السد ومن بعد السد ليومين؟  "ومن بعد السد ليومين ،ثم يرمون السد -يرمون يوم النحر-السد 
 طالب:........

يعنددي  ،ثددم يرمددون مددن بعددد السددد ليددومين ،هددو الحددادي العشددرالددذي ثددم يرمددون السددد  ،ثددم يرمددون يددوم النحددر
 .نعم ؟للثاني عشر والثالن عشر



 طالب:........
 ؟يم يقولش ي مشى عليه الشارح،لا اهذ ،عنا من الحادي عشر انت ى في السدد

 طالب:........
ويدم لدال فدي الحددين  ؟عشر أو فدي الثداني عشدريرمون ا في الحادي  ؟ال تأخيرا  لكن تقديم و  ؛شيه ؟متى

 عنده؟
 ....طالب:...

 وم ،ثدم يرمدون السددنعدم  ،انت دىلكن شذا رموا يوم النحدر  ؛الشارح يعني النسخة التي معه موافقة لنسخة
الدذي يطلدب الرخصدة  ،لثاني عشدر والثالدن عشدريعني ا ،ثم يرمون من بعد السد ليومين ،الحادي عشر ؟هو السد

مددا يتولدد  مندده أن  ؟يتولدد  مندده أن يتددأخر شلددى اليددوم الثالددن ،مددا يتولدد  مندده أن يتددأخر ؟هددل يتولدد  مندده أن يتددأخر
-شن شدام هللا-تراجع ا عددا   ،ويثبت من ا ما في األصول ،وتراج  السنن ،وعلى كل حال تراج  األصول ،يتأخر

ال مقتضاه أن م يرمون يوم النحر ، ما صار  ،ثم يرمون من بعد السد ليومين ،من السد الحادي عشرثم يرمون  ،وا 
ليددوم  والفا دددة فددي الجمدد  هنددا يرمددون  ،فمددا صددار علددي م تخفيددف ،صدداروا كددل يددوم بيطلعددون يرمددون  ،علددي م تخفيددف

 نعم.رموا ثالثة أيام،  ،وينت ون  ،ومن بعد السد ليوم واحد ،ومن السد ،النحر
 طالب:........ 

، والنسدخ كل دا حندا عنددنا ثالثدة ألفدا  ؟وم لدال ؟وم النسخة التي عنده التي لدررت علدى أساسد ا ه،أيو 
فددي حددادي عشددر والثدداني عشددر علددى أسدداس أندده يقدددم الرمددي ال ،ويرمددون السددد ليددومين ،يرمددون يددوم النحددر متفاوتددة،

يرمددون الثدداني عشددر يعنددي  ،ثددم يرمددون مددن بعددد السددد ليددومين ،يرمددون يددوم النحددر :النسددخة الثانيددة ،حددادي عشددرال
كون م لكن امشكال  ؛حصل التخفيف ،ششكال ، وعلى الروايتين واللفظين ما فيللحادي عشر والثاني عشر تأخير

مددا حصددل ل ددم  ،ن هددذا المشددكلةيومددن بعددد السددد ليددوم ،الحددادي عشددريددوم النحددر و  ،ومددن السددد ،يرمددون يددوم النحددر
 .، الل م...تخفيف

 طالب:........ 
أو فدي  ،هدل الرمدي فدي الحدادي عشدر أو فدي الثداني عشدرلكن  ؛على كل األلفا  الثالثة فيه جم  يومين

 ال بد من الرجوع شلى األصول. ؟عشر الثاني عشر للثاني عشر والثالن
 طالب:........ 

ولو جمع ا كل دا فدي  خدر لحظدة مدن أيدام  ،آلن من أهل العلم من ير  أن أيام التشريق كل ا ولت للرميا
عبدادات مؤلتدة لكن دا  ؛هذا لسيدر أهدل األعدذار عندد بعدد العلمدامو  ،ويكون أدام على كالم م ،التشريق أجزأه ذله

 ،ورمدى ضدحى ((خدذوا عندي مناسدككم)) :ولدال ،فعل دا فدي الولدت المحددد -عليده الصدالة والسدالم-والنبي  ،بولت
دعونا ممن ير  أن أيام التشدريق  ،أن أولات ا محددةالمقصود  ،وكانوا يتحينون الزوال ،ذله بعد الزوالورمى بعد 

ثدم يرمدون  ،يرمدون يدوم النحدر :يقدول ،لكدن نندالم اللفدظ الدذي عنددنا ؛باعتباره ولت للرمي ال فرم بين أوله و خدره
شن -وعلددى كددل حددال شذا جددامت لفددظ أصددحاب الكتددب الخمسددة حلددت امشددكال  ،ن يددوم النفددرثددم يرمددو  ،السددد ليددومين



عليه -وعلى كل حال يجوز ألهل األعذار من السقاة والرعاة تره المبيت بمنى  فأذن ل م النبي  ،-شام هللا تعالى
 عند أهل العلم. ،من فرط فيه من عير عذر يلزمه دم ،وعرفنا أنه واجب ،-الصالة والسالم

 مممموم  -صممممل  ا خل مممم  وسمممملم-لطب مممما رسممممول ا " :قممممال -رضممممي ا خ مممم -وخممممر أبممممي بكممممرو 
 .[متفق عليه]ال حر...الحهلل ث. 

 مموم  -خل مم  وسمملما صممل  -لطب مما رسممول ا " :قالممت -ارضممي ا خ همم-وخممر سممراء ب ممت  بهممار 
 .[باسناد حسن رواه أبو داود] الحهلل ث.. ((؟أل س هذا أوسط أ ام التشريق)) :الرؤوس فقال

صدلى هللا -خطبندا رسدول هللا " :لدال -رضدي هللا عنده-عدن أبدي بكدرة " :-رحمه هللا تعدالى-يقول المؤلف 
مدا  ؟العيد -صلى هللا عليه وسلم-هل من ا خطبة العيد؟ صلى النبي  ،خطب الحج أرب  "يوم النحر -عليه وسلم
 ،-عليه الصدالة والسدالم-وخطب في يوم عرفة  ،اب خطب في اليوم الس ،خطبة العيد  اشذا  ليس منالعيد، صلى 

وعندد  ،مدا فدي حددين أبدي بكدرة :من دا ،أربد  خطدب ،يدوم النفدر ،وخطدب فدي الثداني عشدر ،يدوم النحدروهنا خطب 
يدوم أي )) :الخطبدة المشد ورة فدي الصدحيحين وعيرهمدا ،وأسقطوا خطبة يوم النحر ،الحنفية والمالكية ثالن خطب

والتاسدد  فددي السدداب   ،ثددالن خطددب :هددم يقولددون  ؟ألدديس يددوم النحددر ؟متددى كانددتنعددم  ((؟أي شدد ر هددذا)) ؟((هددذا
واليدوم السداب   ،يعندي لبدل الصدالة ،خطبة يوم عرفة معروفة ،وأش ر الخطب هي خطبة يوم النحر ،والثاني عشر
  .ةوخطبة يوم النفر أيضا  هي الرابع ،أيضا  ثابتة

صلى -خطبنا رسول هللا " :لالت -رضي هللا تعالى عن ا- عن سرام بنت نب ان :وفي الحدين الذي يليه
 الرؤوس؟ نعم. يوم   يوم الرؤوس أي يوم   "يوم الرؤوس -هللا عليه وسلم

 طالب: الثا ي خشر.
ألديس هدذا هدو أوسدط أيدام  :يعندي مقتضدى اللفدظ ((؟أليس هدذا أوسدط أيدام التشدريق)) :يعني مقتضى لوله

الثاني  ؟أوسط ا ،والثالن عشر ،والثاني عشر ،الحادي عشر ،سط أيام التشريقاألو  :أيام التشريق ثالثة ؟التشريق
  ؟لكن هل يوم الرؤوس هو اليوم الثاني عشر ؛عشر

  طالب: هو الحاهللي خشر.
 الرؤوس؟شيم معنى  ،هو يوم الحادي عشر هو يوم الرؤوس

 ذبح الههللي. طالب:
ثددم فددي اليددوم الحددادي  ،ا يددذب  فددي يددوم العيدددهددو جددل ال دددي شنمدد ؟ال يددوم الحددادي عشددرا  الددذب  يددوم العيددد و 

وتسدميته أوسدط  ،المقصدود أنده هدو اليدوم الحدادي عشدر ،فسموه يوم الدرؤوس ا،عشر تفرغ الناس للرؤوس وتنظيف 
مَة َوَسمَطا  ،أوسدط ا ،أيام التشريق َ ماكممك أممَّ ن ش :ولدذا لدال بعضد م ،أي عددوال  خيدارا   [( سدورة البقدرة641)] }َوَكمَذِلَك َجَللك

بدين يدوم  ،يحتمدل أن يكدون ألنده وسدط بدين طدرفينو  ا،يعندي أفضدل  ،أفضل أيام التشدريق هدو اليدوم الحدادي عشدر
وتحتدداج شلددى  ،وتكددون مشددكلة ،يددأتي مثددل هددذه األلفددا  لددد ؛ف ددو وسددط بين مددا ،العيددد وبددين يددوم النفددر الثدداني عشددر

 "مسيدب الشدفق شلدى نصدف الليدل األوسدطوصدالة العشدام مدن " :مثل ما جام في حددين عبدد هللا بدن عمدرو ،تأويل
شذا  ،صدار فيده أوسدط ،شذا كان ثالثة أجدزام ،فيه طرفان ووسط ،األوسط معروف أنه ما يكون شال فيما فيه طرفان



ال أول شمدا فيده  ؟فيده أوسدط ،نلكن شذا كان مكدون مدن جدزأي ؛فيه أوسطسبعة أجزام  ،كان خمسة أجزام فيه أوسط
 معنى نصف الليل األوسط؟  شيم ،....نصف الليل األوسط ،نعم ؟ما يخرجعلى ، أول و خر، ال ثانيا  و 

 طالب:........ 
، يعنددي هددذا كيددف نصددف الليددل األوسددط ،شمددا نصددف الليددل أو نصددف الليددل اآلخددر ،لسددمناها نصددفيننعددم، 
ولت  ،ألن النصف الثاني أفضل ؛وهو األفضل ،نصف األول هو الخيار: الوال نستطي  أن نقول نظير ما عندنا،

وأحياندا   ،ألن ن ايته تق  في وسط الليدل ؛ألن ن ايته تق  في وسط الليل :ما فيه شال ما ليل ،النزول امل ي أفضل
 ها؟ مثال ذله،  ،يوصف الشيم بما يجاوره ،هو مجاور للوسط ،يوصف الشيم بما يجاوره

ف صارت وتر الن ار؟ لولوع ا كي ،؟ بالليلال بالن ارا  صالة المسرب بالليل و  "صالة المسرب وتر الن ار"
عيد األضدحى فدي  ((ش را عيد ال ينقصان)) ،كولوع وتر الليل في  خر جزم منه ،مالصقة آلخر جزم من الن ار

لكددن عيددد  ؛عيددد األضددحى فددي ذي الحجددة ،رمضددان وذي الحجددة ،لكددن عيددد الفطددر ؛مددا فيدده ششددكال ،نفددس الشدد ر
  .أضيف شليه ،وع العيد مالصقا  لهكيف ش را عيد؟ شنما لول ؟الفطر هل هو في رمضان

والمقصدود شثبدات أن هدذا اليدوم  ،نداخطب ،ال بدد أن يكدون بدال :الجدواب ((أليس هذا أوسط أيام التشدريق؟))
 ؟الخطبفعلى هذا كم تكون  ؟((أليس هذا أوسط أيام التشريق)) :فقال ،خطبنا رسول هللا يوم الرؤوس ،فيه خطبة

خطبددة اليددوم  :كددم يكددون عدددد الخطددب؟ شذا للنددا ؟ويددوم النفددر تكددون خامسددة ،عددةهددل الخطبددة يددوم الددرؤوس هددي الراب
 ،خمس ،ثم خطبة يوم النفر ،الحادي عشر ، ثم يوم الرؤوس،ثم خطبة يوم النحر ،خطبة اليوم التاس ثم  ،الساب 

 ثالن. :ومن م من يقول ،ن الخطب أرب العلمام يقررو 
  طالب:.......

الدرؤوس ال بدد أن تكدون الخطدب خمدس، نعدم،  ليوم الحدادي عشدر خطبدة يدومأن هذه في ا :فاذا للنا ،منع
 وراه يعتبر الثاني عشر. 
 طالب:........ 

والعاشددر  ،حدددين سدرام ،والحددادي عشدر ب ددذا الحددين ،الثداني عشدر فيدده خطبدة لتعلدديم النداس أحكددام النفدر
يعندي فتكدون الخطدب  ،السداب  معروفدةو  ،والتاسد  خطبدة عرفدة لبدل الصدالتين ،الخطبة المش ورة خطبة يوم النحر

بدن الدال الحدافظ  ،ألن في شسناده ربيعة بن عبدد الدرحمن ؛أرب  كأنه لم يثبت عنده هذا الخبر :والذي يقول ،خمسا  
 مقبول؟ :متى يقال عن الراوي  ؟عنا مقبولم ميش "مقبول" :حجر عنه

 طالب:........ 
الحافظ بن حجر؟ شذا لم يكدن لده مدن الحددين شال يعني متى يستحق الراوي أن يوصف بكونه مقبول عند 

 :يقدول ،لكدن مدا ثبدت مدا يتدره حديثده مدن أجلده ؛قدل فدي الروايدة، مولم يثبت فيه مدا يتدره حديثده مدن أجلده ،القليل
ال فلين ،فان توب  فمقبول" ن لدم  تاب  يقبدل بالمتداب ،شن كان له م ،هذا الحدين شن كان له متاب  لين ضعيف "وا  وا 

يعندي هدل مقبدول عندده  "باسدناد حسدن" :ابدن حجدر يقدول ؟ف دل ل دذا متداب  ،يعني ضدعيف ،اب  ف و لينيكن له مت
أو أن مقبدول ال بدد مدن أن يتداب   ،يعندي تسداوي عندده كلمدة صددوم  ،الوصدف بمقبدولشذا استحق الوصدف الدراوي 

ال فيددرد حديثدده  المسددألة كبددر   ،ل والتنظيددروالتمثيددالمسددألة تحتدداج شلددى شدديم مددن البسددط  :نقددول ؟يعددود لكوندده لددينوا 



ه هدذا الدراوي وفيد ،الدذي ال يثبدت خطبدة الحدادي عشدر كدأن هدذا الخبدر لدم يثبدت عنددهالمقصدود أن  بالنسبة للرواة،
 م حكموا عليه؟ المخرجون و  ،الذي يحتاج شلى متاب 
  .طالب: سكت

 في السبل طبعة.. ال، ال، حكموا عليه عندكم؟ 
 طالب: سكت. 

  .لحكمال بد أن يذكروا ا
 األلبا ي  قول: ضل  . طالب:
  ؟ضعفه يلامن 

 طالب:.......
مدا  ،يكدون لدين ،فمثل هذا الراوي شذا لم يتاب  عداد شلدى الضدعف ،شيه بنام على أنه لم يتاب  ،كل م ضعفوه

 يكون مقبول.
   ثا ي  وم ال حر. ويوم الرؤوس :طالب:  ا ش خ ه ا  قول

  .دي عشر شيهالحا
   حر. طالب: ثا ي  وم ال

  .العاشر ؟يوم النحر كم ،الحادي عشر
 طالب: اللاشر.

 .شيه
   بلهلل...... طالب: وهو الثا ي

 يعني يكون الحادي عشر. ،ثاني أيام النحر ،ال ،ال ما هو بثاني أيام التشريق
طوافمك بالب مت ونم ر )) :قمال لهما -صمل  ا خل م  وسملم-أر ال بمي  -ارضمي ا خ هم-وخمر خا شمة 

 .[رواه مسلم]مروو  كف ك لحجك وخمرتك(( الصفا وال
 -صددلى هللا عليدده وسددلم-أن النبددي  -ارضددي هللا عن دد-وعددن عا شددة " :-رحمدده هللا تعددالى-يقددول المؤلددف 

رضددي هللا -عا شددة  [رواه مسددلم] ((يكفيدده لحجدده وعمرتددهطوافدده بالبيددت وسددعيه بددين الصددفا والمددروة )) :لددال ل ددا
افعلددي مددا يفعلدده )) :-عليدده الصددالة والسددالم-ولددال ل ددا النبددي  ،بسددرف ثددم حاضددت ،أحرمددت بددالعمرة -تعددالى عن ددا

وهدذا  ،أدخلت الحج على العمرة فصدارت لارندة ،ضام علي ا الولت ولم تط ر ((عير أن ال تطوفي بالبيتالحاج 
لنداس يدذهب ا" :ولول ا ،فالمراد به رفد أعمال ا المستقلة ،وأما ما جام من رفض ا للعمرة ،هو المرج  في نسك ا

فدالمرج  فدي نسدك ا  ،ولذا اعتمدرت بعدد حج دا ،كعمرة المتمت  ،يعني بعمرة مستقلة ؟"بحج وعمرة وأرج  بحج فقط
ِ ألن النسده شذا تلدبس بده ال يمكدن رفضده  ؛الحدج علدى العمدرةأن ا أدخلدت  ِِن مَرَو  ( سدورة 691)] }َوَأِتمُّمواك الكَحمجَّ َوالكلممك

 ((طوافدده بالبيددت وسددعيه بددين الصددفا والمددروة يكفيدده لحجدده وعمرتدده)) :لحدددينولددذا لددال فددي ا ،ف ددي لارنددة [البقددرة
يكفي دا ل دذا الحدج  ،يكفي دا لحج دا المفدرد والعمدرة مرفوضدةيعندي  ،والسدعي الدذي سدعته ،يعني الطواف التدي طافتده

لعمددددرة هددددذا المقصددددود؟ أو أن طواف ددددا هددددذا وسددددعي ا يكفي ددددا للحددددج وا ؟والعمددددرة التددددي أتددددت ب ددددا بعددددد الحددددج ،المفددددرد



ثم حاضت لم تدتمكن مدن أدام العمدرة المسدتقلة لتكدون  ،اآلن عرفنا أن ا أحرمت بعمرة ،المقرونيننعم، المقرونين؟ 
المتمتدد  يطددوف ويسددعى  ؟القددارن مددا الددذي يلزمدده مددن األعمددال ،صددارت لارنددةمددرة و أدخلددت الحددج علددى الع ،متمتعددة

المفرد يطدوف للقددوم ويسدعى  ،بعض ا من بعدأعمال منفصل  ،ثم يطوف ويسعى ويحلق للحج ،للعمرة ويقصر
ولدو أجدل الطدواف تدره طدواف  ،هذا شن كان معه سعة فدي الولدت ،ثم يطوف طواف امفاضة في يوم العيد ،بعده

جم  بين الحج القارن الذي  ،ثم سعى بعده كفاه طواف وسعي واحد ،وأجله شلى طواف امفاضة ،القدوم ألنه سنة
ألن طوافده وسدعيه  ؛أعمدال القدارن هدي أعمدال المفدرد ،أشدبه بدالمفردنعدم ال أشدبه بدالمفرد؟ والعمرة أشدبه بدالمتمت  وا  

ال لديس بظداهر، يكفيه لحجه ولعمرتده كدالمفرد يسدعى  ،ويطدوف للحدج ،عرفندا أن المتمتد  يطدوف للعمدرة ؟ظداهر وا 
معدوا بدين الحدج والعمدرة وأمدا الدذين ج ،يكفيده سدعي واحددمن أهل العلم من ير  أن المتمتد   ،ويسعى للحج ،للعمرة

لكددن هددذا القددول  ؛ألندده جمدد  بين مددا فددي سددفرة واحدددةجمعددوا يشددمل التمتدد   ،طوافددا  واحدددا  فطددافوا بددين الصددفا والمددروة 
))طوافده بالبيدت  ودليلده ،كدالمفردفالقدارن يكفيده سدعي واحدد  ،ألن المدراد بالدذين جمعدوا الدذين لرندوا بين مدا ؛مرجوح

وبعددد أن أكملددت نسددك ا  ،أن ددا اعتمددرت مدد  حج ددافدددل علددى فيدده لحجدده وعمرتدده(( وسدعيه بددين الصددفا والمددروة يك
 وب ذا يستدل من يقول بأن تكرار العمرة ال بأس به. ،اعتمرت ثانية
لمما أممر الصمحابة أر  جللوهما  -صمل  ا خل م  وسملم-، الرسمول -رضمي ا خ هما-خا شمة  طالب:

قالمت: سمملتك ذكمرت اللممرو، وأ ما ال أصملي، فهمذا  مهللل خلم  خمرو هلللل خل ها وهي تبكي، فسألها: ما  بك مك؟ 
 أ ها أحرمت بالحج؟ 
 ؟؟ وم تصير ذيهي وم ؟هي العمرة التي بترفدوم  ؟في الصحي  ((ارفضي عمرته)) :وماذا عن

 طالب:......
مددا فيدده  ،صددارت لارنددة اثددم أدخلددت الحددج علي دد ،مددا فددي ششددكال كون ددا محرمددة بعمددرة ؟محرمددة بدددون عمددرة

ال عير ممكن؟ ؟ن ماذا عن شدخال العمرة على الحج ليصير المفرد لارنا  لك ،ششكال  ممكن وا 
 طالب:......

هدذا  ؟عمرة علدى الحدجاللكن شدخال  ؛والدليل خبر عا شة ،أما شدخال الحج على العمرة هذا ما فيه ششكال
ال أدنى؟   أعلى وا 

 طالب: أخل .
هدذا الحدج بعمدرة ة الزمة واجبة عليه ال بدد أن يدأتي بعدد ألنه شذا أتى بحج مفرد والعمر  ؟كيف أعلى ،أدنى

 ،المفدردةلكن ليست كاملة كمال العمدرة  ؛هي عمرة على كل حال ،بينما لو أدخل ا م  الحج لصارت عمرة ،كاملة
 عمرة على الحج.الولذا الجم ور ال يجيزون شدخال 

 يكفي يكفي
 وصحبه أجمعين. الل م صل وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى  له


